
2/ Horolezcům se nová 
Sportovní hala líbí

3/ Městská knihovna 
je nově zrekonstruovaná

4/ Rozhovor s novoknězem 
Vojtěchem Librou

6/ Dům přírody v Krátké 
stojí za návštěvu

12/ Sportovní novinky

13/ Kulturní novinky

16/ Program DDMNové Město na Moravě se rozloučilo s otcem Janem Daňkem. Více na straně 9.

Nová parkovací místa vznikají 
na Tyršově ulici 
Práce na Tyršovce pokračují bez 
komplikací. Hotovo bude začát-
kem září.

Dlouho připravovaná rekonstrukce Tyršovy uli-
ce v úseku od kulturního domu po ulici Malou 
je v plném proudu. Dělníci poprvé kopli do 
země 1. července a hotovi by podle projektu 
měli být začátkem září. Tedy pokud půjde vše 
podle plánu. Podle Lubomíra Kubíka z odbo-
ru investic ale zatím žádné vážné komplikace 
nenastaly. (Rozhovor vznikal v polovině července 
– pozn. redakce.) Stavaři narazili jen na drobné 
nepříjemnosti v podobě rozvodu sítí, který byl 
na několika místech položen jinak, než bylo za-
neseno v plánech. Problémem jsou také některé 
nevhodně vysazené stromy.  V minulosti je někdo 
totiž vysadil přímo nad elektrické kabely, které tak 
vedou přímo v jejich kořenovém systému. Dělníci 
se ale snaží stromy zachránit a práce udělat tak, 
aby nebylo nutné stromy pokácet. V rámci re-
konstrukce také dojde k revizi rozvodových sítí 
a výměně potřebných úseků. Největší změny ale 

čekají Tyršovku samozřejmě na povrchu. Šířka 
vozovky zůstane 6 – 6,2 metrů. Nový chodník 
bude na téže straně ulice, jako je ten současný, ale 
bude blíže k domům, s konstantní šířkou 3 metry. 
Mezi vozovkou a chodníkem vznikne 52 nových 
parkovacích míst. Místo na stání nebude možné 
zřídit pouze tam, kde jsou příjezdy k jednotlivým 
domům, aby se k nim v případě potřeby mohli 
dostat záchranáři nebo hasiči. 

 -kb-
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Horolezcům se nová stěna líbí
Horolezecký klub Trip Team  
z Nového Města se na stěnu už těší. 
Chystá i kurzy pro veřejnost. 

Lezecká stěna je to, co vás v nové Sportovní 
hale upoutá na první pohled. Její vybudování 
si po mnoha dlouhých debatách obhájili 
novoměstští horolezci, které podpořil i nosi-
tel nejprestižnější horolezecké trofeje Koruny 
Himálaje Radek Jaroš. Horolezci si stěnu už 
důkladně prohlédli a jsou s ní spokojeni. „Samo-
zřejmě to bude chtít ještě doladit,“ říká předseda 
Trip Teamu Jaromír Čejka. „V průběhu léta tam 
s partou zkušených lezců vše pečlivě projdeme a 
malinko přeskládáme lezecké cesty, aby to bylo 
odpovídající současným požadavkům, aby to 

bylo super a dělalo to městu dobrou reklamu.“
Oddíl počítá s tím, že na stěnu bude chodit 

dvakrát týdně na dvě hodiny. Jinak bude stěna 
k dispozici pro veřejnost. Horolezci také budou 
nabízet lezecké kurzy pro začátečníky i pokro-
čilé, a to jednorázové i dlouhodobější. „Jediné 
výhrady mám k provozu haly jako takové. Nezdá 
se mi šťastné, že čip k hale bude k vyzvednutí 
v Městských lázních. Zvlášť návštěvníci, kteří 
naše město neznají, budou mít možná trochu 
problém se do haly dostat. Uvnitř by také lidé 
asi neměli být sami, ale měl by tam být nějaký 
trvalý dohled, aby to návštěvníky nesvádělo k 
tomu, provádět tam nějaké  lumpárny. Ale to 
všechno se asi teprve uvidí a určitě doladí po 
zahájení,“ dodává Čejka.

 -kb-

V projektu MAP II to žije
Uplynulý půlrok byl i pro projekt MAP II v ORP 

Nové Město na Moravě (reg. číslo projektu CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720) netradiční. „V 
první polovině roku se nám ještě podařilo usku-
tečnit několik aktivit, jako další Mezigenerační 
kvíz – tentokrát RETRO, tematické odpoledne 
Vaříme napříč generacemi BRAMBORA nebo 
přednášku Mgr. Jiřího Haldy Sociální dovednosti 
a efektivní komunikace,“ říká Kateřina Kondýs-
ková, manažerka projektu. Karanténa všechny 
nastartované aktivity zastavila. Většinu se podaři-
lo přesunout. „Vznikly také nové online nápady, 
jako Pojď se mnou do knihovny, což je rozhovor 
dětí s rodiči o přečtené knížce, či Novoměstský 
rodák jinak ve spolupráci s DDM. Proběhl online 
kvíz Aprílový, sestavili jsme sdílené tipy Kultura 
online, Výuka pro předškoláky a Učení na dálku,“ 
dodává Kondýsková. Po uvolnění opatření se 
uskutečnilo několik seminářů pro pedagogy před-
školního vyučování, prvního i druhého stupně 
a veřejnost. V létě je pro pedagogy připravena 
Letní škola matematiky, na kterou je stále možné 
se přihlásit.

Na podzimní sezonu už jsou připraveny další 
aktivity. „Moc se těšíme na seminář PaedDr. 
Zdeňka Martínka Jak nevychovat z dítěte oběť 
či agresora, pedagogy čekají Čtenářské dílny, 
workshop Škola hrou či seminář Diferencovaná 
výuka matematiky. Organizujeme Noc literatu-
ry a v rámci festivalu Malý svět budeme mít v 
Gobelínovém salónku dílnu Mozkohrátky. Ve 
spolupráci s knihovnou chystáme projekt Hanin 
kufřík. Samozřejmostí je Mezigenerační kvíz a 
další tematické odpoledne Vaříme napříč gene-
racemi MÁK,“ zve Kateřina Kondýsková. „Stále 

také můžete své zajímavé tipy na výlety sdílet v 
rámci projektu Novoměstský výletník.“ Informa-
ce o dalších plánovaných aktivitách nalezenete 
na webových stránkách www.nmnm.cz či na fa-
cebooku MAP II v ORP Nové Město na Moravě. 
Děkujeme za vaši přízeň. 

 Lenka Šmardová

Pro připravovanou aktivitu Foťte či malujte máky. 
Na podzim se dozvíte víc.

Setkání padesátníků
3. října  se v kulturním domě od 14:00 usku-
teční tradiční setkání rodáků a přátel našeho 
města – padesátníků. Zváni jsou nejen ti, 
kteří se v Novém Městě roku 1970 narodili, 
ale i ti, kteří mají k našemu městu třeba jen 
blízký vztah. Svoji účast nahlaste nejpozději 
do 18. 9. Kontaktní osoba: Pavlína Moučková
e-mail: pavlina.mouckova@meu.nmnm.cz
tel.: 566 598 316

Pouť na kostelíčku
Tradiční letní slavnost se uskuteční 16. srpna 
u katolického hřbitova. Už v 9:00 tu začne 
jarmark s řemeslnými výrobky i něčím na 
zub. Od 10:30 bude v kostelíčku mše svatá 
a v 16:00 v K Clubu zaswinguje dixielandová 
kapela Tata Band Josefa Kučery. K pouťovým 
oslavám se letos připojí také Horácká výstava 
drobného zvířectva. V chovatelském areálu 
nad vlakovým nádražím ji můžete navštívit 
v sobotu 15. srpna od 8 do 17 hodin, v ne-
děli pouze do 15 hodin. V době od 10. do 17. 
srpna bude přesunuta autobusová zastávka 
Nové Město na Moravě – dopravní termi-
nál. Pro linkovou autobusovou dopravu bude 
zastávka umístěna na ulici Křenkova (pod 
Lidlem) v obou směrech a pro městskou au-
tobusovou dopravu v ulici Smetanova.

 -kb-
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Novoměstská knihovna má novou podobu. Chce se více otevřít čtenářům
Rekonstrukce knihovny skončila. A podle většiny 
čtenářů dopadla více než dobře. Její vedoucí Marie 
Šímová chce, aby byla moderní institucí. 

Knihovna je jako nová. Kdy a jak se to stalo?
O rekonstrukci se uvažovalo už dlouho, ale 13. 
března jsme museli kvůli koronaviru zavřít a my 
začali přemýšlet nad tím, co vlastně budeme dě-
lat. Udělali jsme revize v knihovnách v místních 
částech, které spadají pod nás, a pak jsme začali 
přemýšlet o tom, že se pustíme i do té dlouho 
odkládané rekonstrukce. Původně jsme měli v 
plánu menší rekonstrukci, protože byla před-
stava, že se práce budou dělat v létě. Ale když 
to vypadalo, že karanténa nějakou chvíli potrvá, 
rozhodli jsme se to vzít, jak se říká, z gruntu. 

V čem rekonstrukce spočívá?
Chtěli jsme knihovnu sjednotit a otevřít. Udělat 
jedno recepční pracoviště pro všechna oddělení, 
aby si lidé mohli půjčovat v jedné velké moderní 
místnosti. Zároveň jsme se rozhodli, že kvůli 
omezenému rozpočtu si všechno uděláme sami, 
a pustili jsme se do práce. 

Jak se změnil charakter knihovny?
Je modernější. Lidé se tam mohou setkávat, je 
tam příjemnější prostředí. Prostor je provzdušně-
ný a zároveň přehlednější. Dříve byla samostatná 
čítárna, dětské oddělení, studovna a dospělé od-
dělení. To vše je prostorově sjednoceno.

Změnili jste také nabídku?
Kromě knih půjčujeme CD a stolní hry. Ty jsou v 
poslední době opravdu populární. Rozšiřujeme 
jejich sortiment. Původně s tím nápadem přišla 
kolegyně z dětského oddělení, a protože i v jiných 
knihovnách hry mají, tak jsme to zavedli také. 
Půjčujeme jednu hru na měsíc na čtenářskou 
kartičku. Děti si mohou zahrát také přímo v 
knihovně.

Hry jsou ale poměrně drahé a také náchylné 
k poničení. Co děláte, když třeba dítě ztratí 
figurku?
Je to tak, jsou často velmi drahé. Když hru půj-
čujeme, vše se překontroluje a rodiče podepí-
šou, že přebírají hru v dobrém stavu. Když se ale 
figurka ztratí, dá se objednat. Ale často se nám to 
nestává. Pokud se hra ztratí, zákazník ji uhradí.

A jak široká je vaše CD databáze? 
Máme jich asi 1700. Je to především mluvené 
slovo a audioknihy, které si rádi půjčují nejen zra-
kově postižení, ale i běžní návštěvníci knihovny. 

Jakým způsobem objednáváte nové tituly? 
Dříve jsme vše dělali individuálně přes nakla-
datelství. Dnes používáme speciální program, 

který nám vyhodnocuje, co lidi nejraději čtou a 
co naopak není půjčované vůbec. To je pro nás 
důležitý ukazatel při obnově knižního fondu. Ne-
máme dost prostředků nakupovat všechno, co 
vyjde. Musíme ale brát od všech žánrů a myslet 
na všechny. Samozřejmě nakupujeme novinky, 
a to opět podle čtenosti, aby knihovna fungo-
vala, musí mít v nabídce knižní novinky, jinak 
stagnuje.

Kolik z vašeho rozpočtu vlastně padne na ná-
kupy nových knih?
Máme samostatné  položky na knihy, na časopisy, 
na pořádání besed a podobně. Ročně nakupuje-
me kolem 1200 knih. Jejich ceny přitom stoupají, 
takže je to vždy trochu napínavé. Zhruba stejný 
počet knih odepisujeme a ty prodáváme dvakrát 
ročně, většinou ve Dni knihoven a v březnu na 
Den knihy. 

Jaké knihy se nejvíc půjčují, co čtou Novoměš-
ťáci?
Nejvíce asi ty novinky. Máme také online katalog, 
kde si je lidé mohou objednat a pak půjčit. Zvlášt-
ní kategorií jsou také evergreeny spadající do 
povinné školní četby. Jinak je to ale žánrově velmi 
rozmanité. Ženy půjčují psychologické a roman-
tické romány, muži zas detektivky. Když začíná 
zahrádkářská sezona, jdou na dračku knihy o 
zahradničení. Máme 1768 čtenářů, což je po-
měrně hodně, a myslím, že jsou u nás spokojeni.

Máte dost prostředků na to, abyste pokryli sou-
časnou knižní produkci? Jak knihy vybíráte?
Musíme nad tím přemýšlet, nemůžeme koupit 
všechno. Snažíme se, aby se fond obnovoval a aby 

k nám čtenáři chodili. Důležitá je také žánrová 
pestrost. Knihy vybírají všechny knihovnice, mě-
síčně se potom radíme, co by bylo dobré koupit. 
Návrhy nám mohou posílat také samotní čtenáři 
a my se jim snažíme vyjít vstříc. Knihy pak ob-
jednáváme několikrát měsíčně. 

Jak bude nová knihovna fungovat, co chystáte 
pro čtenáře?
Prvního července jsme měli Den otevřených dve-
ří. Přišlo mnoho nových čtenářů a všichni nám 
současnou podobu knihovny chválí. Z toho mám 
velkou radost, protože se potvrzuje, že jsme se vy-
dali správným směrem. Chtěli bychom tady dělat 
i akce pro veřejnost. Výstavy, výtvarné dílničky a 
soutěže pro děti a besedy se spisovateli. Přemýš-
líme také o knižní donáškové službě pro méně 
pohyblivé občany města. 

Knihovna byla vybrána do projektu Spisovatelé 
do knihoven. Přibližte nám ho. 
Byli jsme vybráni jako jedna z deseti knihoven 
ČR. Pořádá to Asociace spisovatelů a myšlenka 
je taková, že v každé vybrané knihovně proběhne 
deset autorských čtení za rok. Jedná se o přední 
autory současné české literatury. Myslím, že to 
bude pro čtenáře velmi zajímavé a moc se na to 
těším. A nechme se překvapit, kdo ze spisovatelů 
za námi přijede. 

Nakonec bych ráda za celý náš kolektiv podě-
kovala paní Marii Janečkové za to, že celý svůj 
profesní život zasvětila knihám a naší knihovně. 
Ale také za to, že to s námi vydržela i jako naše 
vedoucí.

 -kb-
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Mladý kněz z Nového Města na Moravě
Vojtěch Libra oslavil svoji první mši svatou před 
stovkami věřících na Vratislavově náměstí. Novo-
městský rodák půjde sloužit jako kněz na jižní 
Moravu. 

Konec června byl  pro Nové Město velmi emo-
tivní. Byl jste vysvěcen na kněze, odsloužil jste 
primici před stovkami Novoměšťáků a krátce 
nato odešel pan děkan Daněk, které ho jste 
velmi dobře znal. Jak na tyto události budete 
vzpomínat vy?
Jsou to události, které jsou zásadní v mém životě. 
Kněžské svěcení, to je něco, nevím, k čemu bych 
to přirovnal – možná ke svatbě. Je to něco, co se 
odehraje jednou za život. Vstoupil jsem do stavu, 
který můj život definitivně ovlivňuje a mění. Den 
poté se odehrála moje první mše svatá, která ve 
mně zanechala hluboké emoce. Do toho přišlo 
rozloučení s panem děkanem a během toho všeho 
jsem neustále potkával desítky lidí a docházelo 
k velkému množství situací, které pro mě byly 
nevšední. Bude to chtít ještě čas, než to zpracuji. 
Všechno, co se událo, mě ale naplňuje vnitřní 
radostí a mám z toho dobrý pocit.

Máte nyní, po těch hektických dnech, trochu 
volna na to, abyste to zpracoval?
Zatím toho volna není moc. Čekají mě primice 
mých spolužáků, mám povinnosti ve farnosti v 
Brně na Petrově a během července se musím pře-
stěhovat na nové místo, kde budu působit jako 
kněz. Takže jsem teď v běhu. 

Vaše kněžství tedy nezačalo pomalým rozjez-
dem. Připomíná to spíš takové vhození do vody. 
Řekl bych, že ano. Já jsem s tím ale počítal, při-
pravil jsem se na to. Před vysvěcením jsem strávil 
14 dní na duchovních cvičeních, kde jsem měl 
možnost v tichu přemýšlet a rovnat si myšlenky. 
Načerpal jsem tam vnitřní klid a to mě v těchto 
chvílích drží. 

Co vlastně předcházelo vašemu vysvěcení? Co 
všechno má za sebou mladý kněz?
Že budu knězem, jsem se definitivně rozhodl po 
maturitě. Studoval jsem na Gymnáziu v Novém 
Městě a hned poté jsem nastoupil na Univerzitu 
Palackého v Olomouci do kněžské formace. O 
kněžství jsem ale uvažoval už dříve, rostlo to ve 
mně od malička. Po maturitě už jsem to měl v 
sobě urovnané.

Nad čím jste přemýšlel, když jste ještě nebyl 
pevně rozhodnut? Jaká byla vaše pro a proti?
Každý si asi představí, že rozhodování se točí 
hlavně kolem toho, jestli mít rodinu, nebo ne. U 
mě to ale tak nebylo. Vždy jsem například chtěl 
studovat psychologii, zajímala mě historie, 
jazyky. No a to všechno studuje kandidát kněžství. 

Během tří let studií v Olomouci jsem psychologii 
absolvoval, hodně jsem se věnoval jazykům – la-
tině, řečtině, hebrejštině a velký důraz byl kladen 
také na filozofii. 

Studoval jste potom i v Římě. To je pro katolíky 
asi meta nejvyšší. Co vám to dalo?
Na papežské univerzitě jsem vystudoval teologii. 
To je v podstatě gró celého kněžského studia. Co 
se týče vyučujících, tak kvalita je jak v Olomouci, 
tak v Římě, tam jsem velký rozdíl nepociťoval. 
Ohromný rozdíl je ale ve složení studentů. V Olo-
mouci nás bylo několik desítek, ale v Římě bylo 
studentů strašně moc a většina z nich byla ze zemí 
třetího světa. Evropan byla naprostá minorita. 
Byla to pro mě tedy zcela nová zkušenost. Mezi 
Evropany a řekněme například Indy jsou opravdu 
obrovské rozdíly, a to je velmi obohacující. 

Jak vlastně vnímají Afričané nebo Indové 
křesťanské náboženství. Liší se ve svém pří-
stupu nějak výrazně od nás Evropanů?
Rozdílnost je velká a popravdě řečeno, nedovedu 
si představit, že bych jako římskokatolický kněz 
sloužil v Indii. Nejde o obsah, všichni věříme v to 
samé. Ale samotné chápání náboženství je velmi 
odlišné. Lidová zbožnost, kterou si každá kultura 
nese, je zcela jiná. Proto je nám projev víry na-
příklad u Afričanů velmi vzdálený.

Je to v něčem obohacující? Otevřelo vám to v 
něčem oči?
Určitě. Můj život v Římě je něčím, za co jsem 
opravdu velmi vděčný. Myslím, že více než  studi-
um samotné na mě mělo dopad právě to poznání 
odlišných kultur. V Římě je také mnoho uprchlíků 
a měl jsem možnost setkávat se například i s mus-
limy. Celkově myslím, že je to největší investice, 
kterou jsem kdy v životě dostal. 

Byl během celé té doby nějaký moment, kdy jste 
si říkal, že knězem být už nechcete? 

Byly chvíle, kdy jsem si sáhl v osobním životě na 
dno, kdy mi nebylo psychicky dobře. Nikdy to ale 
nebyla krize, že bych přestal o kněžství uvažovat. 
Vždy ve mně byla jistota, že i přesto, co prožívám, 
jsem na správném místě. 

Účast na primici v Novém Městě byla veliká. 
Čekal jste to?
Radost jsem z toho rozhodně měl a mám pořád. 
Moc děkuji všem, co přišli. Celá ta událost 
proběhla hezky poklidně, i když to pro mě bylo 
emočně velice náročné. Od té doby jsem už ale 
sloužil mnoho mší a každá z nich je pro mě první 
i poslední. A doufám, že to tak bude i nadále. 

Jaká je podle vás role kněze v naší společnosti? 
A tím nemyslím pouze věřící, kteří chodí do 
kostela.  
To je otázka, se kterou se potýkám dlouho, a mys-
lím, že nejsem sám. Řeší ji i církevní představitelé 
a dost si s ní asi lámou hlavu. Ten fenomén vidíme 
v Evropě i u nás. Věřících statisticky ubývá a je 
otázka, jestli má církev něco dělat jinak, nebo 
jestli něco dělá špatně. Já si myslím, že lidé mají 
pořád stejný smysl pro duchovní věci. Úbytek 
věřících nesouvisí s kvalitou lidí. Model katoli-
cismu, jak se prezentuje a žije, je hodně skrytý a 
lidé mu přestávají rozumět. Role kněze je v tom, 
že by měl vyjít ven z kostela a ukázat autenticky 
lidem pravou tvář toho, co křesťanství je. Že to 
není něco, co stojí jen na morálce, že nevěříme v 
Boha, který by nás chtěl jen kontrolovat a dob-
ré odměnit a špatné trestat. Takový Bůh není. 
Křesťanství je náboženství lásky a svobody. Bůh 
má rád spravedlivé i ty darebáky. 

Na vaší primici chyběl pan děkan Jan Daněk. 
Jistě jste ho dobře znal. Jak na něj budete vzpo-
mínat?
Páter Daněk je člověk, který mě provázel celý 
život. On mě pokřtil, moji rodiče byli první 
novomanželé, které tady ve farnosti oddával, a 

 Foto: Jiří Přichystal
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já byl od malička pod jeho křídly. Předal mi toho 
spoustu. Vztah jsme měli blízký. Já jsem mu jako 
ministrant pomáhal u oltáře a nejvíce času jsme 
vlastně strávili při společné modlitbě v kostele. I 
později, během mých studií, jsme o sobě věděli 
a myslím, že to naše přátelství pokračovalo na té 
vnitřní úrovni, na úrovni modlitby. Věděli jsme 
nějak vnitřně, že se máme rádi a že to přátelství 
něco znamená. Na tu primici se moc těšil, ale 
vlastně jsem rád, že tam nebyl. Bylo totiž vidět, 
že už nemá sílu a pro něj ty poslední dny to bylo 
velké utrpení. Viděl jsem také, že už je hotový k 
odchodu, že už dozrál jako člověk. 

Znal jste ho důvěrně, jaký byl člověk? 
Dříve býval dost cholerický kněz a se vším byl 
rychle hotový. Někdy jsme od něj dostali pěkný 
kartáč, ale když jsem sledoval, jak bojuje s tou 
nemocí, tak i lidsky se tak jeho osoba proměnila 

a stal se z něj hodný, laskavý a citlivý farář, který 
dával najevo své emoce. Je to pro mě osobnost. 
Po jeho smrti jsem měl možnost navštívit jeho byt 
a on měl fotografie všech, kteří se nějak kolem 
kostela pohybovali, a bylo jasné, že je měl rád 
a modlil se za ně. To většina lidí neví, ale on žil 
úžasným vnitřním životem. Byl to intelektuál, 
který pořád studoval, a ta jeho velká práce často 
nebyla vidět. 

Inspiroval vás nějak v tom, jaký byste chtěl být 
kněz?
Není to tak, že bych chtěl někoho kopírovat, to 
není správné. Ale co mě vždycky fascinovalo, byla 
jeho skromnost. Nikdy nechtěl nové věci, žil pro 
vyšší hodnoty, než byl majetek a moc. Stačilo mu 
trochu jídla, ošacení a rozsáhlá knihovna. S tím 
si vystačil celý život. Bylo vidět, že žije pro něco, 
co není z tohoto světa. -kb-

Najdi si svého 
podnikatele
MAS Zubří země, o.p.s. se zapojila do 
projektu Národní sítě MAS ČR – Regiony 
sobě. Jedná se o projekt na podporu lokální 
ekonomiky. Součástí je webová prezentace, 
která slouží k propojení lokální nabídky pro-
ducentů s nejen místními konzumenty. Přímo 
pro území MAS Zubří země (Novoměstsko, 
Bystřicko, Nedvědicko) bude fungovat na 
webové adrese: www.regionysobe.cz/zubrize-
me/, kde si může každý vyhledat podnika-
tele z různých odvětví (obchody a prodejny 
/ potraviny a přírodní produkty / řemesla / 
rukodělné výrobky / služby / stravování a 
ubytování) působící na území MAS Zubří 
země. Webová stránka www.regionysobe. cz 
funguje napříč Českou republikou. Zákaz-
ník bude moci kontaktovat podnikatele a 
objednat si u něj voucher. Podnikatel pak 
zákazníkovi vystaví fakturu a po zaplacení 
mu pošle e-mailem voucher na službu nebo 
produkt. Web ale funguje i bez voucherů – 
prostě jako prezentace místních podnikatelů.
Cílem není jen propagovat tisíce drobných 
regionálních producentů, ale vytvořit i 
unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co 
nám venkov dává a co je třeba zachovat. Toho 
doufáme využijí nejen zákazníci z regionů, 
ale také miliony turistů, kteří stráví letošní 
léto v Česku. V případě, že se chcete na webu 
prezentovat, kontaktujte správce webu pro 
území MAS Zubří země - Mgr. Anetu Šlech-
tovou na e-mailové adrese: mas@zubrizeme.
cz, tel. 566 590 394.

 MAS

Centrum pro lidi s Alzheimerem 
se v Novém Městě začne stavět 
na podzim

V Novém Městě se na seniory nezapomíná. 
Zabývají se jimi Novoměstské sociální služby, 
které provozují Dům s pečovatelskou službou a 
nabízejí i terénní služby, v rámci nichž pomáhají 
seniorům přímo u nich doma. Pro ty soběstačné 
postavilo město Komunitní dům seniorů, který 
nabízí bezbariérové a pohodové bydlení lidem 
nad 60 let. Jediné, co chybí, je centrum péče pro 
lidi trpící stařeckou demencí a Alzheimerovou 
chorobou, tedy pro ty, kteří potřebují celodenní 
péči a dohled. I to se ale brzy změní. Diakonie 
ČCE, která podobný dům provozuje v Myslibo-
řicích, získala dotaci na právě takovou stavbu a 
po dohodě s městem ji začne brzy stavět.

„Diakonie se dotace pokoušela získat třikrát, 
letos konečně na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí uspěla,“ říká koordinátor projektu Petr Hla-

dík. Město už pro stavbu dříve vyčlenilo pozemek 
vedle Domova s pečovatelskou službou, na místě 
dnešního hřiště. To se přesune o pár metrů dál 
k potoku pod DPS. Pozemek koupila Diakonie 
před několika lety, stavba by měla začít už na 
podzim. 

K dispozici bude 30 lůžek a budova bude 
projektována tak, aby se nad ní v budoucnu 
dalo dostavět další patro se stejnou kapacitou. 
V domově bude stálý personál 20 pečovatelů a 
zdravotních sester. „Dům bude určen pro lidi 
starší 50 let. Je koncipovaný tak, aby pokryl 
požadavek na tuto péči v Novém Městě a oko-
lí,“ vysvětluje Hladík. Projekt je zařazen do sítě 
sociálních služeb, což znamená, že náklady na 
péči o klienty pokryje dotace z Kraje Vysočina a 
státní příspěvek.  

 -kb-

 Foto: Jiří Přichystal
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Dům přírody v Krátké otevřel své brány
Žďárské vrchy mají vlastní výstavní 
skříň. Dům přírody upozorní na 
to nejzajímavější ze zdejší přírody. 
Otevřen bude turistům i místním.

Krásně zrekonstruovaný historický statek v 
Krátké svítí novotou. Před vchodem návštěvníky 
vítá velký dřevěný mlok, na kterém si hrají děti, 
a cedulka s nápisem Dům přírody. CHKO na 
projekt, který stál nemalé finanční prostředky, 
čekala téměř deset let. „Dnes jsme konečně 
dospěli k otevření. To se uskutečnilo 25. června 
za účasti ministra životního prostředí. Náš dům 
se malinko vymyká od ostatních Domů přírody 
v jiných CHKO, protože se nachází v historicky 
chráněném objektu, bývalém statku,“ vysvětlu-
je ředitel CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč. 
Dům je koncipován tak, aby zde návštěvník získal 
všechny potřebné informace o tom, kde se nachází. 
Expozice popisuje příběh zdejší jedinečné přírody 
od počátků po postupné osídlování lidmi až po 
dnešní snahu o její ochranu a snahu o nalezení 
kompromisu, který umožní, aby zdejší přírodní 
bohatství nezmizelo. Součástí expozice je i 3D 
film. „Dům má řadu specifik, je to památkově 
chráněný objekt, takže jsme se při tvorbě expozice 
museli hodně omezit, ale na druhou stranu je to 
velmi krásné prostředí a ta budova má úžasnou 
atmosféru,“ dodává Hlaváč. Právě atmosféra 
starého stavení dodá na zajímavosti i druhé dů-
ležité aktivitě, kterou v Domě přírody plánují, a to 
jsou výukové a vzdělávací programy. „Od září zde 

plánujeme tematické půldny pro děti ze základních 
škol, jarmark nebo zahradnický workshop,“ říká 
Marie Rajnošková ze sdružení Chaloupky, které se 
stará o provoz Domu přírody. Koncem srpna by 
se měl v domě uskutečnit také festival naučných 

filmů z ostatních domů přírody v ČR. „Každé 
CHKO má svůj Dům přírody, který se prezentuje 
vlastním filmem. Rádi bychom proto našim ná-
vštěvníkům zprostředkovali všechny. Jsou totiž 
moc povedené,“ dodává Rajnošková.  -kb-

Semínkovna v Horáckém muzeu si vysloužila Zlatou jeřabinu
Miloslava Gregorová a Alice Hradilová získaly 
krajské ocenění Zlatá jeřabina za počin roku 2019.

Semínkovna má velmi jednoduchý princip. 
Kdo chce, může si vzít semínka rostlin, která jsou 
v semínkovně k dispozici, a příští rok se o své 
přebytky podělí sám.  S nápadem zřídit semín-
kovnu v Novém Městě přišla pěstitelka Miloslava 
Gregorová. „Oslovila jsem Horácké muzeum a 
tam mi vyšli vstříc. Semínkovna se rychle ujala 
a už letos jsem si odtamtud brala fazole od jedné 
paní z Rozsoch,“ popisuje Gregorová. Novoměst-
ská semínkovna ale není zdaleka jediná. Je možné 
ji nalézt také v Litomyšli, ve Žďáře i v Poličce. 
„Myslím, že porotu zaujalo to, že semínka jsou 
zdarma a jejich distribucí pomáháme šířit dobrou 
věc,“ dodává Gregorová. 

  -kb-

Zářijové číslo má uzávěrku 15. srpna

Svoje náměty a tipy na články posílejte na 
e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz
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Ze života novoměstských spolků
Hospic slaví 20 let 

Domácí hospic Vysočina prožívá 

období změn. Slaví 20 let své 

existence, má nového ředitele a 

vyzývá: „Přidejte se k nám!“

Kampaň, která je součástí oslav 20. výročí 
dobročinné organizace, která se stará o umíra-
jící, by měla přivést nové dobrovolníky a dár-
ce. Současně s tím se mění vedení organizace. 
Novým ředitelem se stal Petr Hradil. Jeho před-
chůdce Petr Hladík bude v organizaci i nadále 
působit v oblasti PR. „Je naplánováno několik 
akcí, které se rozběhnou už o prázdninách. 
Budou upozorňovat na činnost hospice a byli 
bychom rádi, kdyby k nám přitáhly i nové po-
mocníky,“ vysvětluje Petr Hladík. Dobrovolníci 
by měli pomáhat především v servisní činnosti.

Nejviditelnějším projektem je zeď přání na 
Vratislavově náměstí, na kterou mohou lidé 
psát svá přání, která by si rádi splnili, než ze-
mřou. „Je to inspirované zahraničním projek-
tem Before I Die, který nutí lidi zamyslet se 
nad smyslem života. Co by rádi udělali a jaké 

by měli rádi vztahy s ostatními lidmi,“ vysvět-
luje Hladík. 

Prázdniny s hospicem jsou výzvou, aby se 
lidé jako dobrovolníci přihlásili k rozvozu infor-
mačních letáků, a během svých prázdninových 
cest po Žďárských vrších tak šířili povědomí o 
této organizaci a pomohli jí s propagací. Koro-
navirová krize přerušila třetí projekt, který měl 
oslavit kulaté výročí Domácího hospice. Běh s 
Martinou Sáblíkovou se tak uskuteční alespoň 
virtuálně. Každý, kdo zaplatí startovné a uběh-
ne libovolně dlouhou trasu, dostane diplom 

a může se vyfotit před fotostěnou speciálně 
pořízenou pro tento účel, na které je slavná 
sportovkyně vyobrazena. Fotostěna bude na 
Vratislavově náměstí od 15. srpna. 

Vrcholem oslav bude koncert souboru Hra-
dišťan, ke které se přidá také novoměstský 
sbor Novocantus. „Nechtěli jsme dělat nějaké 
opulentní oslavy. Vstupné na koncert je na-
stavené tak, aby pokrylo náklady na koncert, 
zbytek půjde pro hospic,“ dodává Hladík. Kon-
cert se uskuteční v neděli 23. srpna od 16:00 v 
Horácké galerii.  -kb-

ZO ČSCH Nové Město na Moravě 
pořádá v areálu chovatelů za vlakovým nádražím 15.–16. srpna 
Horáckou výstavu drobného zvířectva. Jste srdečně zváni !

Dobrá zpráva pro turisický ruch na Novoměstsku
Koruna Vysočiny obdržela po dlouhém úsilí 
certifikaci destinačního managementu (DMO). 
Zjednodušeně se dá říct, že procesem certifikace 
může projít jen destinace, která je schopná strate-
gicky plánovat, řídit marketingové aktivity s cílem 
propojit nabídku a poptávku. A to vše na základě 
norem stanovených Ministerstvem pro místní roz-
voj. Na základě žádosti o certifikaci DMO Koruny 
Vysočiny, z.s. Certifikační komise Kategorizace 

organizací destinačního managementu rozhodla 
o udělení certifikátu, který je platný na jeden rok, 
a to bez připomínek. Tato skutečnost nám otevírá 
nové možnosti pro získávání krajských a celostát-
ních dotací. Věříme, že tyto úspěchy nám pomů-
žou posunout se opět o kousek dál v naplňování 
našeho poslání, kterým je podpora regionálního 
cestovního ruchu a propagace regionu v rámci celé 
České republiky. Oľga Königová
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Čtení na pokračování...
Náš básník učí, duši hladí, varuje i vítězí!
Ač jsem nepřítelem dlouhých nadpisů, tak mně 
bohužel postupné seznamování se s  dílem a 
odkazem našeho významného rodáka, lékaře 
MUDr. Josefa Svítila – Jana Karníka (umělecký 
pseudonym) nedává prostor být dostatečně vý-
stižný a přitom zachovat patřičnou strohost. A je 
to mnohdy právě strohost, výstižnost a údernost, 
s nimiž k nám básník Jan Kárník v mnoha svých 
textech promlouvá. Jako poměrně „mladý“ patriot 
našeho města s úžasem zjišťuji to, co mnozí z vás 
jistě objevili již dávno přede mnou. Jan Karník 
(pravý patriot a milovník svého rodiště) nám 
svými básnickými sbírkami i prozaickou tvorbou 
umožňuje nejen poznávat Nové Město v době, kdy 
čítalo cca 3000 obyvatel, ale zároveň jsou jeho tex-
ty i výpovědí nálad a sklonů národních. Jan Karník 
byl člověk mnohých prožitků a zkušeností. Člověk, 
který v současné společnosti nepostradatelně chy-

bí. Vždyť je to on, kdo se narodil i vystudoval za dob 
rakouského mocnářství, a to jak gymnázium, tak 
i Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (promuje 
v roce 1897). Se zájmem během studia medicí-
ny UK navštěvuje přednášky filozofické fakulty. 
Poté prožívá šťastné období v jeho prvním půso-
bišti odborného lékaře ve Velkých Opatovicích 
u Jevíčka, kde s manželkou Helenou Svítilovou 
(Kadlecovou) zakládá rodinu. Až v tomto období 
se rozhodl svou již desetiletou tvůrčí práci, skrom-
ný a váhavý Jan Karník, publikovat knižně. Vydává 
básnickou sbírku Chudobná žeň (1904). Sbírka je 
nádherně lyrická, psaná s citem k svému rodišti, 
krajině, ale i k mnohdy drsnému údělu krajanů. 
Roku 1906 se vrací do Nového Města, kde ku-
puje vilu č. 153 na Malé ulici. V novém bydlení si 
zřizuje lékařskou ordinaci. Jako lékař byl věren 
svému citu a následoval příkladu jemu povahou 

blízkých pedagogů medicíny. Náš MUDr. Svítil 
léčil s obětavostí i chudé vrstvy. Přichází rok 1914. 
Karník je mobilizován a aktivně pak prožívá první 
světovou válku na východní frontě jako vojenský 
lékař v polské Haliči. Je více než jisté, že zblízka 
prožil lidské utrpení a běsy války. S koncem vá-
lečných útrap přichází nový dech a život v podobě 
první republiky. A jak už to v našich končinách 
bývá, tak s novostí přichází i nové výzvy – ale 
co bude dál? Karník si všímá jistého mravního 
úpadku a sílících revolučních nálad pocházejí-
cích ze sovětské Rusi. Nemlčí a reaguje. Vydává 
sbírku Červená a bílá (1923). Ve sbírce se objevuje 
např. báseň Koleda česká, v níž apeluje na kořeny 
české: „Dej Bůh štěstí tomu domu, na žulových 
základech, v stínu pradědových stromů, kde své 
hroudě vládne Čech.“  Pokračování příště  
 P. Martínek

Spisovatel z novoměstských lesů
Ke Žďárským vrchům odedávna patřily rozsáhlé 
a hluboké lesy. Zdejší příroda zapůsobí na kaž-
dého, kdo sem zavítá. A když má takový člověk 
literární sklony a dost času na to, projít si zdejší 
okolí, může z toho vzniknout leccos zajímavého. To 
je i případ Pavla Sztwiertni, který pracoval řadu 
let jako lesník v Koníkově. Knihy, které o zdejším 
kraji napsal, si už našly hodně čtenářů. Nedávno 
k nim přidal další publikaci. Vyšla pod názvem 
V ŠERU TEMNÝCH HVOZDŮ.

Vaše knihy vychází z deníkových zápisků. Když 
jste si lovecké deníky začal psát, už jste počítal 
s tím, že jednoho dne z nich budou povídky?
To ne. Psal jsem si je pro sebe, pro svou osobní 
potřebu. Jako připomínku toho, co mě zaujalo. 
Především proto, aby mi v budoucnu umožnily 
se k   jedinečným loveckým prožitkům vracet, 
„cestovat v prostoru a v čase“, tedy lépe si vybavit 
neopakovatelnou atmosféru mých loveckých zá-
žitků. V koutku duše jsem si však už tehdy po-
hrával s myšlenkou, že bych z těchto podkladů 
snad někdy v budoucnu mohl ještě něco vytěžit. 
K literárnímu zpracování mých příhod však došlo 
až mnohem později.

Jeseníky a lesy u Nového Města na Moravě, 
to jsou dvě hlavní lokality, kterými se ve svých 
textech zabýváte. Jak jste se jako rodák z Třince 
dostal do Koníkova?

Předtím jsem jako lesník působil v Loučné nad 
Desnou, kde jsme bydleli v panelovém domě. 
To mě v mých mysliveckých aktivitách hodně 
omezovalo. Jenže samotné žehrání na nepřízeň 
osudu ještě nic neřeší, proto jsem rozhodil sítě a 
začal hledat pro výkon svého povolání lepší místo. 
Aby tam žili jeleni, aby to bylo v horách, byť by 
šlo o menší kopečky ve srovnání kupříkladu s 
Jeseníky. Důsledkem mých snah bylo, že jsem 
objevil Koníkov. Tato pohádková lokalita na mne 
mimořádně zapůsobila už při první návštěvě. Ve 
stráni nad myslivnou tu bylo rozeseto několik 
domků, kam jezdívali jen lufťáci z Brna. Stylová 
fořtovna pocházející z roku 1909 tudíž sice stála 
u silnice, ale prakticky na samotě. V první půl-

ce července jsme se do ní nastěhovali. To bylo v 
roce 1986. 

Právě v Koníkově jste začal psát. Čím vás to 
místo tak oslovilo?
Byly tam různé zdroje inspirace, které se prolí-
naly, těžko říci, který z nich byl ten hlavní. Kaž-
dopádně Koníkov je jedinečný, nenapodobitelný, 
a já tuto skutečnost přijal jako dar od Pána Boha. 
No a řekl jsem si, že když jsem byl takto obda-
rován a zažívám tu tak krásné chvíle a jedinečné 
příhody, měl bych se o ně podělit s lidmi, kteří pří-
rodu vidí stejnýma očima. To mělo za následek, 
že jsem začal psát. Uhranula mne výjimečnost 
tohoto místa, které jako kdyby někdo vystřihl 
z Ladových obrázků. Kdybych přimhouřil oči a 
spatřil v blízkosti myslivny stát lišku v zeleném 
kloboučku a s brokovnicí na rameni, vůbec bych 
se tomu nedivil.

Poslední vaše kniha je v pořadí pátá. To vás tu 
muselo potkat hodně zážitků. 
Ano, celkem jsem napsal devětadevadesát poví-
dek. Zatímco se však lesní porosty Jeseníků už 
mění k horšímu, hlavně vlivem napadení kůrov-
ci, lesy v okolí Koníkova dosud stále zůstávají 
v rámci  Českomoravské vysočiny jakousi oázou. 
Jsou obrazem původního stavu lesa, který jsem 
tu před lety zažíval i já. 

 -kb-
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Zemřel děkan Jan Daněk
Mons. ICLic. Mgr. 
Jan Daněk,
farář v Novém 
Městě na Moravě a 
děkan žďárský

Narodil se 11. května 1950 ve Věstíně-
Věstínku (farnost Rovečné), na kněze byl 
vysvěcen 29. června 1974 v Brně. Krátce 
působil jako kooperátor v Blansku a poté 
jako výpomocný duchovní v Břeclavi-
Poštorné.

Během dvouleté základní vojenské služ-
by působil rok jako výpomocný kooperátor 
v Žilině. Na podzim 1976 nastoupil jako 
kooperátor do Slavkova u Brna, v červenci 
1979 byl ustanoven administrátorem ad 
interim ve Žďárci, po dvou letech ještě s 
excurrendem v Březí u Osové Bítýšky.
Koncem roku 1983 se stal farářem v Bob-
rové, v říjnu 1989 navíc excurrendo admi-
nistrátorem ve Žďárci.

V červnu 1992 byl ustanoven farářem v 
Novém Městě na Moravě a strávil zde 28 
let, současně spravoval excurrendo farnosti 
Bobrovou (1992–2008, 2010–2012),
krátkodobě pak Fryšavu pod Žákovou ho-
rou a Krásné (2002) a Bohdalov a Nové 
Veselí (2009).

Od listopadu 1995 až do konce života za-
stával navíc funkci děkana žďárského. V 
roce 2000 dokončil studia kanonického 
práva v polském Lublinu a od roku 2001 
spolupracoval s Diecézním církevním sou-
dem jako soudce a obhájce svazku.

Dne 5. prosince 2007 mu brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle udělil medaili sv. Petra a 
Pavla za obětavou kněžskou službu. V září 
2010 ho papež Benedikt XVI. jmenoval 
kaplanem Jeho Svatosti. V roce 2014 zís-
kal cenu za celoživotní zásluhy o rozvoj a 
propagaci dobrého jména Nového Města 
na Moravě

Posilněn svátostmi zemřel po dlouhé 
nemoci 23. června 2020
v Nemocnici v Novém Městě na Moravě.

 
 Foto: Jiří Přichystal
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 13. 6. Aleš Podhajský
 3. 7. Kateřina Vomelová
jubilanti
 1. 8. Danuše Neradová 80 let 
 11. 8. Josef Polášek 75 let 
 13. 8. František Janeček 75 let 
 18. 8. Jaroslava Laštovičková 88 let 
 19. 8. Božena Milušková 75 let 
 20. 8. František Kabelka 80 let 
 21. 8. Marie Hemzová 96 let 
 29. 8. JUDr. Zdeněk Doležal 85 let
manželství
 27. 6. Helena Ambrožová, Milan Kolář
 27. 6.  Dita Niesnerová, Stanislav Kubík
 11. 7. Petra Navrátilová, Zdeněk Turner
úmrtí
 21. 6. Petr Kudiovský (Moravec, 1964)
 22. 6. Josef Šikl (Radňovice, 1943)
 23. 6. Mons.ICLic.Mgr. Jan Daněk
 (NMnM, 1950)
 1. 7. Vladislav Neděla (Petrovice, 1952)
 3. 7. Milada Bláhová (Sněžné, 1928)
 4. 7. Marie Dvořáčková (NMnM, 1952)
 11. 7. Vladimír Tomášek (NMnM, 1946)
 14. 7. Marie Svobodová (Radňovice, 1938)

OTEVÍRACÍ DOBA

Otevřeno denně kromě pondělí 9:00 – 17:00

Zavřeno ve dnech státních svátků.

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Současná sklářská tvorba na Žďársku
do 27. 9. 2020
Na výstavě, kterou se Horácká galerie připo-
juje k celokrajské akci pod názvem Vysočina 
sklářská, je prezentováno celkem čtyřicet 
objektů od šestice sklářských výtvarníků.

Arnošt Košík 13. 5. 1920 – 6. 1. 1990
 
Nejen krajinami
do října 2020
Výstava volně navazuje na stálou obrazovou 
expozici a styčným bodem je  prezentace 
děl, pro něž stále byla a je krajina důležitým 
inspiračním zdrojem, zároveň však nejde 
o výtvarné zachycení ryze konkrétních míst.

3 + 3 = grafická tvorba 6 výtvarníků ze sbírek HG
do srpna 2020
Na výstavě 3 + 3 je společně prezentována tvor-
ba na první pohled nesourodých autorů. Tří žen: 
Vlasty Matoušové, Jaroslavy Pešicové a Anny 
Poustové a tří mužů: Miroslava Bravence, Jiřího 
Šalamouna a Vlastimila Tomana. Kromě toho, 
že výstava v  letošním roce opětovně vychází 
z vlastního sbírkového fondu galerie, spojuje 
autory dokonalé ovládnutí grafických technik 
a postupů, svébytný výtvarný jazyk a také sku-
tečnost, že každý z nich v letošním roce slaví, 
nebo by oslavil významné životní jubileum.

AKCE:
Malujeme sklem na hrnky (celoročně)

Poetický herbář –  ilustrátorská a básnická výzva
do 31. října 2020

středa 5. 8. 2020 ve 21:00 
Letní kino HG: Extase (1932)
Extase Gustava Machatého se řadí k nejvý-
znamnějším českým filmovým dílům 30. let 
minulého století, vstupné 80 Kč.

čtvrtek 6. 8. 2020 ve 21:00 
Letní kino s KineDokem: Gettó Balboa
režie: Arpad Bogdan, 2018, 90´, HU, vstupné 
80 Kč. Dokumentární film o cestě z ghetta. 
Rocky Balboa v dokumentární variaci. 

pátek 7. 8. 2020 ve 21:00
Letní kino HG: Kouř (1990)
Digitálně restaurovaný, dnes již kultovní ryt-
mikál Tomáše Vorla zpět v kinech! Nedílnou 
součástí Kouře jsou písně Michala Vícha s 

Stomatologická pohotovost
K Club

1., 15., 29. 8. od 8:00 do 12:00
K Club na farmářských trzích, 
dopoledne se přesouváme 
s kavárničkou do parku.
3. – 9. 8.
Levandulový týden na Káčku
14. 8. ve 20:00
KOSMONOPOL
Další večer ve znamení hudby a dobrého pití. 
Vstupné do klobouku.
21. 8. v 17:00
Zaplať  220 Kč a sněz, co hrdlo ráčí. CHRO CHRO
Pečená vepřová kýta, pečivo, zelenina. Rezervace 
nutná.
25. 8.
LiStOVáNí
Šmrdocha pro děti od 16:00
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě.
Fotbalové deníky od 18:30
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě.

Významná výročí

16.8.1870 narodil se v NMnM MUDr. Josef Svítil (Jan 
Karník), lékař, spisovatel, básník, překladatel, 
150. výročí narození (zemřel 27.12.1958 v 
NMnM).
22.8.1805 narodil se v NMnM František Svítil st., var-
hanář, 225. výročí narození (zemřel  6.10.1873 
v NMnM).

Tučkovými texty. Přijďte se podívat na film 
na velkém plátně do letního kina na dvorečku 
Horácké galerie, v případě špatného počasí 
bude projekce v podkroví HG, vstupné 80 Kč..

čtvrtek 13. 8. 2020 ve 21:00 
Letní kino s KineDokem: Skutok sa stal
režie: Barbora Berezňáková, 2019, 82´, SK, 
vstupné 80 Kč. Pohled na porevoluční Slo-
vensko očima mladé režisérky. 

čtvrtek 20. 8. 2020 ve 21:00 
Letní kino s KineDokem: Paláce pro lidi
režie: Georgi Bogdanov, Boris Missir-
kov, 2018, 4 x 26´, BG, vstupné 80 Kč.
Brutalistní architektura jako zrcadlo doby. 

neděle 23. srpna 2020 v 16:00
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica pro Domácí hospic Vysočina
Předprodej vstupenek v Informačním centru v 
NMnM. Jednotné vstupné 500 Kč.

čtvrtek 27. 8. 2020 ve 21:00 
Letní kino s KineDokem: Děkujeme za déšť
režie: Julia Dahr, Kisilu Musya, 2017, 80´, 
NO,VB, KE, vstupné 80 Kč.
Když sympatický keňský farmář Kisilu vzal po-
prvé do ruky kameru, aby začal dokumentovat 
život své rodiny a okolní vesnice, nebylo možné 
očekávat, jak silný příběh z jeho vyprávění 
vzejde. Podmanivý příběh odhodlání, pokory a 
tvrdé práce.

neděle 30. srpna 2020 v 17:00
Soirée pro klavír a varhany
Vystoupí Magdaléna Trödlerová – klavír, On-
dřej Horňas – varhany. Společně se rozezní ve 
skladbě Concerto gregoriano od Jana Štursy v 
NMnM. Vstupné dobrovolné.

2. 8. 2020 MUDr. Michaela Kaletová
Strážek 80, 566 567 332
3. 8. 2020 MUDr. Jan Kopecký
Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, 
Žďár n. Sáz., 566 643 012
8. 8. 2020 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
9. 8. 2020 MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 775 479 595
15. 8. 2020 MUDr. Marcela Koutská
Sněžné 134, 566 664 342
16. 8. 2020 MUDr. Marie Kulková
Strážek 80, 566 567 332
22. 8. 2020 MUDr. Tomáš Kreisler
Bezručova 23, Žďár n. Sáz., 724 388 249
23. 8. 2020 MUDr. Zdeňka Kreislerová
Bezručova 23, Žďár n. Sáz., 724 388 289
29. 8. 2020 MUDr. Kateřina Pařízková
Studentská 7, Žďár n. Sáz., 566 690 130
30. 8. 2020 MUDr. Ivo Chytrý
Libušina 174, Svratka, 732 642 160
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Minibazar

Vzpomínky

Kdo by byl ochotný mě naučit pracovat s tabletem? 
Zaplatím dle dohody. Tel.: 566 615 236
Kdo by byl ochotný mě naučit pracovat s note-
bookem? Zaplatím dle dohody. Tel.: 566 615 236
Daruji pásky ke kalhotám, sukním. Obvod do 80 cm. 
Tel.: 566 615 236
Prodám stavební pozemek v NMnM, p.č. 320, p.č. 
321. Kanalizace a voda na hranici pozemku. Cena 
3000 Kč za m². Tel.: 777 251 307
Pronajmu dlouhodobě garáž v NMnM, lokalita pod 
nemocnicí. Volná od srpna 2020. Tel.: 737 523 406

Hledám chovatele činčil, který by se postaral o činčilu 
během školního roku (říjen – květen). 
Tel.: 602 888 914
Hledáme pro dceru ke koupi byt v NMnM či Žďáře 
nad Sázavou, 2+kk či větší v klidné lokalitě. Nabídky 
prosím na tel. 602 779 107 formou SMS, zavolám. 
Děkuji předem za nabídky.
Prodám elektrickou čtyřkolku pro invalidy. PC 
50 000 Kč, nyní 23 000 Kč, nebo dohodou. 
Tel.: 608 870 661
Hledám podnájem bytu 1+1 v NMnM. I v původním 

stavu. Levně, spěchá. Tel.: 737 167 893
Prodám smrkové palivové dřevo – štípaná polena, 
cena 600 Kč/metr. K odběru ihned. Dovoz v okolí 
NMnM možný. Tel.: 728 569 323
Daruji dvě hravá májová koťata. Tel.: 732 264 822
Manželé Mítovi, zakladatelé oddílu ragby Titánů, 
hledají v NMnM podnájem 2+1. Může být i v RD, 
možná výpomoc při údržbě domu a zahrady. Děkuje-
me. Tel.: 731 680 524, mitjiri@seznam.cz.
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř. na 
ulici Dukelská. Platím hotově ihned. Tel.: 776 272 281

Odešla jsem bez slůvka 
rozloučení – neplačte, 
měla jsem vás ráda. Dne 
3. srpna 2018 nás opusti-
la manželka, maminka a 
babička Milada Lempe-
rová. S láskou vzpomí-
náme.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Prosíme, přineste vytištěný text a 
fotografie v co nejlepší kvalitě.
Vzpomínky, které se nevešly do aktuálního 
čísla, uveřejníme v následujícím vydání. 
Děkujeme za pochopení. 
Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Uzávěrka záříjového 
čísla je 15. srpna 2020.

Komerční a firemní inzerce: 
novomestskoinzerce@seznam.cz

Odešli z našich životů, ale zůstali v našich srdcích. 
Dne 9. srpna uplyne jeden rok od úmrtí našeho 
bratra pana Josefa Mrázka. Dne 27. srpna by 
oslavila 100. narozeniny naše milovaná maminka 
paní Růžena Mrázková. S láskou vzpomínají dcery 
Jarka a Růža s rodinami. Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

Oznamujeme všem přátelům a známým, že 
27. června 2020 zemřel v Jablonci nad Nisou 
ve věku 76 let novoměstský rodák pan Ing. Jaro-
slav Boháč. Zarmoucená rodina

Byli jsme dva, dva na vše – 
na lásku, na život, na boj, 
bolest i na hodiny štěstí. 
Dva na výhry i prohry, na 
život i na smrt. Dva. Dne 
24. srpna vzpomeneme 
1. smutné výročí, co nás 
po dlouhé a těžké nemoci 
opustil milovaný manžel, 

tatínek a dědeček pan Miroslav Vyplašil z Nového 
Města na Moravě. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
prosíme o vzpomínku. Manželka Mirka a dcera 
Katka s rodinou

Dne 22. července uplynuly 
4 roky od úmrtí pana Fran-
tiška Šimona, úspěšného 
reprezentanta v běhu 
na lyžích. Vzpomínáme 
a děkujeme za všechno. 
Manželka Jarka, děti Fran-
tišek a Monika se synem 
Michálkem

Po krátké, těžké nemoci 
zemřela 20. června 2020 
ve věku 92 let paní Zora 
Skoupá. Vzpomíná celá 
rodina.

Hřbitov je smutná zahrada, 
kde tiše pějí ptáci.
Své drahé tam člověk uklá-
dá a vzpomínat se vrací.
Dne 2. srpna 2020 uply-
nou 2 roky, co nás navždy 
opustila paní Blažena Krej-
čová z Nové Vsi u Nového 
Města na Moravě. Dne 8. 

června 2020 by se dožila 75 let. S láskou a úctou 
vzpomínají manžel, syn a sestra s rodinami.

Dne 1. srpna a 23. srpna vzpomeneme 3. výročí, 
kdy nás náhle opustili Josef a Milada Mrkosovi. S 
láskou a smutkem v srdci vzpomíná rodina.

Nic není tak nesnadné, 
jako najít vhodná slova 
pro velkou bolest… A 
láska smrtí nekončí. Nej-
smutnějším dnem pro nás 
navždy zůstane 7. srpen 
2005, kdy nás ve věku 19 
let opustila naše milovaná 
dcera, sestra, vnučka a ne-

teř Zuzanka Valigurová. S velikou láskou stále 
vzpomínají rodiče, sestra Lucie, babička a teta 
Lenka s rodinou.

Dotlouklo srdce, umlkl 
hlas, tak rád měl práci, 
život i nás. Smutný je 
domov, smutno je všem, 
bolestné vzpomínky zů-
staly jen. Dne 14. srpna 
vzpomeneme 25. výročí 
úmrtí pana Dušana So-
botky. S láskou vzpomínají 

manželka a děti s rodinami.

Dne 11. srpna uplyne 17 
let, co nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek, děde-
ček, pradědeček a manžel 
pan Václav Volný. S láskou 
stále vzpomíná rodina.
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Hana Homolková je sportovcem Kraje Vysočina 
V odborné části ankety Sportovec Kraje Vysočina 
zvítězila mezi ženami atletka Hana Homolková z 
TJ Nové Město na Moravě. Mezi její loňské úspě-
chy patří hlavně stříbrná medaile na MČR v běhu 
na 10 000 m na dráze a bronzová medaile v půl-
maratonu.  V prestižní anketě se dařilo i dalším 
zástupcům novoměstského sportu. Juniorskou 
kategorii dívek ovládla biatlonistka Veronika 
Macková, kterou na stupních vítězů doprovodila 
celkově třetí běžkyně na lyžích Iva Vránová. Ve 
stejné kategorii chlapců se na 2. místě umístil bi-
atlonista Jonáš Mareček. Cena za přínos pro sport 
pak připadla místopředsedkyni Sportovního klubu 
Nové Město na Moravě a bývalé běžkyni na lyžích 
Dagmar Hromádkové. Může se pyšnit olympij-
skou medailí ze ZOH v Sarajevu, které se konaly 
v roce 1984. Od roku 2015 koordinuje rozhodčí 
při veškerých akcích konaných ve Vysočina Areně. 

Ještě předtím, než převzala roli vedoucího roz-
hodčích, se věnovala trenérské činnosti mládeže 
běžeckého lyžování. Je dlouholetou stabilní oporou 
organizačního výboru SK NMNM i samotného 
klubu. Do letošního ročníku ankety Sportovec 
Kraje Vysočina bylo nominováno celkem 101 
sportovců a sportovních kolektivů. „Jsem oprav-
du hrdý na to, kolik šikovných sportovců, ať už 
jednotlivců nebo týmových hráčů, na Vysočině 
máme. Někteří už dosáhli republikových nebo 
světových úspěchů a jsou skvělým příkladem pro 
mladé sportovce a důkazem, že vytrvalost a píle 
vedou k vytouženému cíli. Přeji všem oceněným 
hlavně pevné zdraví, kousek sportovního štěstí a 
velký elán k překonávání vlastních limitů,“ uvedl k 
výsledkům ankety Sportovec Kraje Vysočina 2019 
vysočinský hejtman Jiří Běhounek.
   -mah-

Ragbisté rozehráli novou sezonu
Novoměstští ragbisté vstoupili do nové sezony. 
O šišatý míč se nejdříve přetahovali na Letním 
poháru v sedmičkovém ragby, který se uskutečnil 
21. června na pražském stadionu Markéta. Zde 
jim však nepřálo štěstí a všechna utkání prohráli. 
O týden později se na stejném místě představili na 
dvoudenním MČR v sedmičkovém ragby. V silné 
konkurenci 12 týmů obsadili konečné 10. místo. 
Připsali si cenné výhry proti týmu TJ Sokol Mari-
ánské Lázně (21:15). Zároveň byli rovnocenným 
soupeřem proti RC Liberec (14:19). V boji o ko-
nečné 9. místo pak podlehli týmu RC Dragon 
Brno (10:38). Titul získal tým RC Tatra Smíchov. 
 -mah-

Horolezectví
Koronavirová pandemie promluvila také do 
průběhu projektu novoměstského horole-
zeckého oddílu Trip Team s názvem Koukni 
s námi na svět shora. Původně měl mít tento 
projekt zaměřený na rozvoj pohybových aktivit 
dětí do 11 let za sebou již čtyři akce. Organizá-
toři však nic nevzdali a na konci června pod 
hlavičkou projektu uspořádali první setkání. V 
areálu Koupaliště se děti seznamovaly s tech-
nikami lezení, vybavením, které se při lezení 
používá, a na programu byly také soutěže.  
Projekt se koná za finanční podpory našeho 
města a Kraje Vysočina.  -mah-

Florbalisté se těší na novou Sportovní halu
Uprostřed léta zraky florbalistů nelákají jenom 
pláže a kopce, ale také nová Sportovní hala 
v našem městě. Díky této stavbě již budou moci 
hrát své zápasy konečně doma a nebudou muset 
dojíždět i na domácí zápasy do okolních měst. 
Zároveň budou pravidelně trénovat na velkém 
hřišti. Tímto florbalový oddíl děkuje všem, kteří 
se o to zasloužili. V tuto chvíli už se ví, že první 

domácí zápas odehraje florbalový tým mužů 
v sobotu 17. října. Muži se aktuálně připravují 
individuálně. Starší žáky a dorost čeká v průběhu 
celého léta fyzická příprava. Vrcholem by mělo 
být příměstské soustředění. V plánu je i něko-
lik přátelských zápasů. Florbalové dění můžete 
sledovat na facebookové stránce Orel jednota 
Nové Město na Moravě.                      -tom-, -mah-

Atletika
Závody se konaly na litomyšlském stadionu. 
V konkurenci devíti družstev obsadily naše 
atletky konečné 6. místo. V  rodišti Bedři-
cha Smetany potvrdila svoji formu Gabriela 
Bojanovská, která v hodu kladivem předvedla 
49,59 m. Zvítězila také v disku, kdy její nejdelší 
pokus měřil 33,40 m. Dařilo se také výškař-
ce Natalii Ortové, která překonala laťku ve 
výšce 152 cm. Závod v běhu na 400 m překá-
žek dokončila Patricie Šaclová v čase 72,70. 
Dvojnásobnou trať bez překážek pak zaběhla 
v čase 2:31,71. V závodě v běhu na 1500 m se 
stopky u doběhu Adély Horákovské zastavily 
v čase 5:37,26. V pořadí druhé kolo závodů 
se uskutečnilo 19. července a jeho dějištěm 
byl atletický stadion v Ústí nad Orlicí. -mah-

Fotbalisté pilují formu 
A tým mužů si během přípravy poradil s muž-
stvem a velkým rivalem z Velkého Meziříčí (2:0), 
porazil také Břeclav (4:2), klopýtl však na hřišti 
Blanska (1:2). Na přelomu července a srpna 
pak stihl ještě odehrát přípravné zápasy proti 
týmům z Vysokého Mýta a Živanic. Vítězství 

sbírala také rezerva mužů, která přejela soupeře 
z Moravce (5:1) a Přibyslavi (3:1). Dařilo se také 
dorostencům, kteří v divoké přestřelce porazili 
tým z Poličky (10:5). Žáci pak odehráli přípravné 
zápasy na hřišti v Pohledci s tradičním soupeřem 
z Chotěboře. Zatímco mladší žáci si připsali re-
mízu (5:5), starší slavili vítězství (5:3).  -mah-
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Muzeum v létě
Během léta můžete v muzeu kromě tradičních 
atrakcí, jako je Vírský mlýnek, Strašidelné podze-
mí a stálé expozice, navštívit také interaktivní 
výstavu hybohledů (mechanických skříněk) a 
dřevorytů česko-francouzského umělce Pavla 
Macka. Na půdě muzea je k vidění nová expozice 
lidové architektury a úžasná dílka na téma Řeme-
slníčci tam vystavuje také výtvarný obor místní 
ZUŠ. Ve vestibulu muzea si můžete prohlédnout 
fotografie zajímavostí Chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy, která letos slaví 50 let, a vycpané 
ptáky typické pro náš region. 

Upozornění! Zájemci o oblíbený autobusový 
zájezd na Den památek, který letos na partyzán-
ské téma chystáme v neděli 13. 9., se mohou při-
hlásit od 13. srpna v informačním centru nebo 
e-mailem horacke.muzeum@nmnm.cz.  -kb-

Kosmonopol
14. srpna od 20:00v K Clubu

Šéfové kartelu s výhradním právem na tvorbu 
všehomíra představí svůj workshop vysvětlující 
podstatu metání planet do volného prostoru. To je 
Kosmonopol. Čtyřčlenná, modern rocková kapela 
z jižní Moravy. Kapela se zaměřuje na nezvyklé 
riffy, náhlé změny temp a epické texty.
Vstupné dobrovolné 
 -kb-

Taneční 2020
První hodina proběhne ve čtvrtek 10. září 
2020 od 16:00 ve velkém sále kulturního 
domu.
Celkem proběhne deset dvouhodinových 
vyučovacích lekcí – každý čtvrtek od 10. 9. 
2020 do 3. 12. 2020 (kromě 17. 9., 8. 10. a 29. 
10.) vždy od 16:00 do 18:00. Vstup otevřen 
vždy od 15:30.
V rámci kurzu proběhnou i dva slavnostní 
večery pro rodinu a přátele účastníků, a to 
konkrétně Prodloužená tanečního kurzu v 
pátek 23. října 2020 od 19:00 a Závěrečný 
věneček tanečního kurzu v pátek 4. prosin-
ce 2020 od 19:00. Vstup na oba slavnostní 
večery bude otevřen od 18:00.
Cena za to vše činí 1 500 Kč za osobu. Platba 
bude probíhat hotově před první lekcí 10. 9. 
2020. Vstup na první lekci bude otevřen už 
od 15:00.
S průkazkou do tanečních bude umožněn i 
vstup zdarma na podzimní lekce Tančírny.

 -kb-

Šmodrcha

25. srpna od 16:00 v K Clubu
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z 
jednoho docela obyčejného městečka. Když 
ovšem jednoho dne náhodou natrefí na mluví-
cího kocoura, jeho život se rázem úplně změní.
Dokáže Honzík svého chlupatého parťáka 
ochránit, nebo Šmodrchu čeká osud mnohem 
horší než jen pouhý nedostatek sušenek?
Účinkují Věra Hollá a Lukáš Hejlík, délka před-
stavení 40 minut, vstupné 100 Kč v předprodeji, 
120 Kč na místě.

 -kb-

Fotbalové deníky

25. srpna 18:30 v K Clubu
Fotbalové deníky napsal Jiří Hájíček kdysi po 

mistrovství světa ve fotbale v Německu. Tato road 
movie není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne 
jen pro muže. Honza chtěl na MS do Německa, 
místo toho podniká zvláštní cestu po republice s 
19letou dívkou, kterou zná teprve týden. 

Účinkují Lukáš Hejlík a Věra Hollá. Vstupné 
100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě.

 -kb-

Festival venkovské architektury
Festival se koná 21. - 
22. srpna v Chalupě 
Pod lípou v Krásném.
Pořadatelům se po-
dařilo zajistit význam-
né architekty, kteří 
povedou zajímavé 
přednášky na téma 
venkovského stavitel-
ství. Jak rekonstruovat 
starou chalupu, jak 
postavit novou? Jaké 
jsou dnes trendy a 
lze nějak moderně 
navázat na tradici lidového stavitelství? To jsou 
jen některá z témat, která v rámci festivalu zazní. 
Večer pak vystoupí folkový zpěvák Pokáč. -kb- Hybohled Pavla Macka
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Zmizelé Nové Město
Vodní úvodník
V našich toulkách zmizelým Novým Městem jsme 
naše město prošli křížem krážem už vícekrát. 
Témat již bylo dost, ale jedno velmi důležité jsme 
dosud opomíjeli. Je to voda! Všichni víme, že bez 
ní nelze žít. Letos na jaře jsme s napětím sledovali 
sucho a hleděli, kdy konečně zaprší. Když pak 
přišel svatý Medard s dešťovou nadílkou, tak jsme 
se zase začali obávat, zda to s tou vodou nakonec 
nepřehání. Voda náš život výrazně ovlivňuje a 
mnoho našich vzpomínek je s vodou spojeno. 
Nebude také na škodu, když ke vzpomínkám při-
mícháme trochu vlastivědy. Přivedla mě k tomu 
zkušenost z městské slavnosti Nova Civitas. Při 
této příležitosti již několik let pořádají spolky pro 
děti zábavnou akci, při které plní rozličné drobné 
úkoly. Náš Okrašlovací spolek jednou zadal úkol 
vyjmenovat pět rybníků v Novém Městě. A to se 
ukázalo jako úkol obtížný! 

Voda je základní lidskou potřebou. Když teče 
doma z kohoutku, tak je to samozřejmost. Když 
ale bez varování téci přestane, je to katastrofa. 
Jakou vodu pijeme a odkud k nám teče, na to se 
zeptáme vodárenské společnosti. V této souvis-
losti nemůžeme také zapomenout na studánky. 
K rybníkům a potokům mají nejblíže rybáři, ti by 
nám také mohli něco o sobě říci. Stále naléhavěji 
si uvědomujeme, že čistá voda není samozřej-
mostí. Když si dnes v létě chceme užít rekreace  
u vody a zaplavat si, tak prvně sháníme informace 
o čistotě vody. Příležitostí dnes výrazně ubylo a 
zůstaly jen vzpomínky. V zimě nám voda dává 
možnost lyžovat a bruslit, ale dnes už to také 
není tak jisté. Jistotu dávají jen bazény a zimní 

stadiony. 
Voda byla také po dlouhá léta dobrým po-

mocníkem, poháněla mlýny a pily. Hospodářům 
sloužila ke chlazení. Kdopak dnes ví, co to býval 
haltýř? Voda je nejen užitečným pomocníkem, 
ale umí i zlobit a páchat škody. Když se v Novém 
Městě rozdovádí, dokáže toho mnohem víc, než 
jen lagunu na Žďárské ulici. Věřím, že se nám 
podaří vodní tematiku podat tak, aby rubrika 
Zmizelé Nové Město nezmizelo z vaší oblíbené 
četby.

Tak kampak dnes? Na Koupaliště, nebo do bazénu?
Období prázdnin, školáky vždy toužebně 

očekávané, se vlivem koronaviru tak nějak roz-
plizlo. I počasí, které si s námi pohrávalo jako na 
houpačce, vodním radovánkám extra nepřálo.  
Do konce prázdnin zbývá už jen měsíc a my 
doufáme, že se léto umoudří a sluníčka i plavání 
si na Koupališti užijeme dosyta. Léto bez pobytu 
u vody pod širým nebem je takové ošizené.

Otázce položené v úvodu dnes každý rozumí a 
bez váhání na ni odpoví. Starší pamětníci si ale 
zajisté vzpomenou, že za jejich mládí by taková 
otázka vyvolala nepochopení a rozpaky. Koupání 
už velice dávno není očistnou procedurou, dnes 
se vykoupeme doma. Jdeme-li se k vodě koupat, 
znamená to, si jdeme užívat sluníčka, osvěžit se 
koupelí a zaplavat si. V samotném Novém Městě 
a okolí máme dost rybníků a ve všech bývala čistá 
voda. Oblíbené bývaly především ty z nich, které 
měly písčité dno, dobrý přístup do vody a kousek 
louky jako pláž. Takže odpověď na úvodní otázku 
by zněla, jdeme k Cihelňáku, k Líbaláku, ke Křiv-
ce, k Horňáku, popřípadě i jinam, příležitostí bylo 
dost. Pro ilustraci přikládám několik fotografií  
z poloviny třicátých let. 

I když je dnes město odkanalizované a pod 
městem čistírna odpadních vod, nikoho už nena-
padne se do těchto rybníků vracet. Jediným pří-
rodním koupalištěm je dnes Koupaliště. Pak tu 
dnes ještě máme bazén v Městských lázních. Jeho 
přínos pro mladé školáky je velice užitečný, naučí 
se tu plavat. Ale dříve bychom bazén v Novém 
Městě také našli. V Cihelňáku totiž bývala kdysi i 
dřevěná plovárna a v ní byly i dva dřevěné bazény 
a studenti novoměstské reálky se tu učili plavat. 
O tom snad ale někdy příště. Jaromír Černý

Dvě letní momentky od Cihelňáku
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Sirotek
Budeme-li trochu benevolentnější k poj-

menování vodní plochy coby koupaliště, pak za 
takové můžeme považovat Zichův rybník, Novo-
měšťáky nazývaný Líbalák. Díky průzračné vodě 
k němu hojně chodili, hlavně v letních měsících, 
nejen občané města, ale také prázdninová mládež 
a návštěvníci města. Někdy sice projel krajem 
rybníka po písečném dnu koňský povoz, ale niko-
mu to nevadilo, byla to spíše pro všechny atrakce. 
V roce 1950 umožnila obec vybudování dvou 
dřevěných mol dlouhých asi 10 metrů. Tesaři je 
postavili tak, že na ně byl přístup z hlavní hráze. 

Mezi nimi vznikl částečně uzavřený prostor při-
pomínající bazén. Bylo to velké zpestření pro 
koupající, zejména pro mládež. Závodní plavání, 
skoky s rozběhem, šipky do vody i do nafukovací-
ho kruhu, opalování, přístavy pro posádky kánoí. 
Asi po pěti letech, kdy mola nebyla udržována, 
posloužila mládeži jako volné vory. Voda byla v 
rybníku čistá i v dalších letech, ale později nastala 
její kontaminace kyanidem ze závodu Chirana. 
Důsledkem byl úplný zákaz koupání. Líbalák 
osiřel. Konec nastal i pro rybáře a zanedbání 
údržby hráze dokončilo své. Během řady let pak 
vypuštěný rybník zarostl džunglí keřů a travin. 

Možná je jen otázka času, kdy je mohutný pří-
valový déšť uvolní z bahnitého kontaminovaného 
podloží. Tyto pak mohou utvořit nakupený val, je-
hož následné protržení by znamenalo přívalovou 
vlnu ohrožující údolní obydlí a objekty Nového 
Města. Nikdo si tuto situaci samozřejmě nepřeje. 
Škoda je také, že tento „sirotek“ mezi novoměst-
skými rybníky i nadále hospodárně nevyužívá 
čistou vodu z lesů Ochoza. To by bylo přáním 
mnoha Novoměšťáků. 

Za přispění vzpomínek Jaroslava Líbala sepsal
 Jiří Janíček

                                                                                              Dvě letní momentky z Cihelňáku z třicátých let a třetí z Líbaláku z padesátých let 20. století.
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DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE NOVÉ MÌSTO NA MORAVÌ
email: ddm@nmnm.cz, tel.: 777 822 611, 566 598 780

WWW.DDM.NMNM.CZ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARÙ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

H U D E B N Í H U D E B N Í

H U D E B N Í H U D E B N Í

HRA NA KEYBOARD

od 7 let

800,-

BICÍ 

9-17 let

800,-

KYTARA

od 6 let

800,-

HRAVÁ FLÉTNIÈKA

od 5 let

700,-

H U D E B N Í

BUBNOHRANÍ-PERKUSE

od 7 let

700,-

H U D E B N Í

BUBNOHRANÍ-PERKUSE

od 7 let

700,-

V Ý T V A R N É

KERAMIKA S ALÈOU

od 7 let

1 200,-

“PRO DOSPÌLÁKY”

JÓGA DOSPÌLÍ

od 18 let

1 200,-

V Ý T V A R N É

TVOØÍNEK

5-7 let

800,-

V Ý T V A R N É

NETRADIÈNÍ VÝTVARNÉ
TECHNIKY

od 8 let

  1 000,-

V Ý T V A R N É

KERAMIKA 
PRO RODIÈE A DÌTI

od 6 let

 1 000,-
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T A N E È N Í T A N E È N Í

MAŽORETKY

od 5 let

1 200,-/pololetí

AEROBIC zaèáteèníci
+ mírnì pokroèilí

6-9 let

1 400,-

T A N E È N Í

TANEÈKY 

5-7 let

700,-

O S T A T N Í

KOUZELNÁ VAØEÈKA

od 9 let

700,-

S P O R T O V N Í S P O R T O V N Í

BADMINTON

od 8 let

900,-

AIRSOFT

9-15 let

900,-

O S T A T N Í O S T A T N Í

LEGOROBOTIKA

od 10 let

1 000,-

LETECKÝ MODELÁØ

4-7 let

800,-

S P O R T O V N Í

DÌTSKÁ JÓGA

od 7 let

800,-

T A N E È N Í T A N E È N Í

KICKBOX

7-10 let 10-15 let

900,-

JUDO A BABY JUDO

od 5 let

900,-

S P O R T O V N Í

S P O R T O V N Í S P O R T O V N Í

MÍÈOVÉ 
A POHYBOVÉ HRY

7-15 let

700,-
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S P O R T O V N Í S P O R T O V N Í

S P O R T O V N Í

SPORTOVNÍ LEZENÍ

7-17 let

1 500,-/pololetí

ORIENTAÈNÍ SPORTY

od 6 let

700,-

S P O R T O V N Í

VOLEJBAL PRO DÍVKY

od 6 let

900,-

S P O R T O V N Í

MC LÍSTEK

MATEØSKÉ CENTRUM

klub pro rodièe 
a prarodièe 

MMA

7-12 let

900,-

S P O R T O V N Í S P O R T O V N Í

NERF

od 6 let

900,-

S P O R T O V N Í

VOLEJBAL PRO CHLAPCE

od 6 let

900,-

Na zájmové útvary pro školní rok 2020/2021 se mùžete hlásit online od 25. srpna 2020.
Informaèní dny DDM se budou konat 16.9. 2020 od 15:00 do 18:00 a 17.9.2020 od 9:00 
do 12:00, kulturní dùm, místnost K1. Získáte zde bližší informace o zájmových 
útvarech. Rozvrh hudebních kroužkù si každý lektor sestavuje osobnì v prvním termínu 
informaèních dnù 16.9. 2020.
Zájmové útvary probíhají od 1.10. 2020 do 30.5. 2021, vyjma školních prázdnin a 
státních svátkù, pokud není uvedeno jinak.
Platba za zájmový útvar musí být provedena nejpozdìji do 31.10. 2020 bankovním 
pøevodem. 
Pokud Vaše dítì vlastní Novomìstskou kartu, mùžete uplatnit slevu - pøi pøihlašování 
dítìte na zájmový útvar vepište kód karty do kolonky - pøedpis platby/slevový kód.
Zájmový útvar je možno navštívit 1 x zdarma – jedná se o úvodní hodinu.               
Pøi pøedèasném ukonèení docházky dítìte do zájmového útvaru musí být ukonèení 
písemnì sepsáno s podpisem zákonného zástupce. Dokument (odhláška) najdete na 
internetových stránkách DDM.
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Veškeré zmìny je zákonný zástupce povinen nahlásit do 3 pracovních dnù.
V pøípadì porušení øádu DDM ( úèastníci se s øádem seznámí pøi první hodinì úèasti              
na zájmovém útvaru) bude dítì vylouèeno z èinností DDM bez možnosti vrácení úhrady 
zápisného.
Pøihláška na zájmový útvar již nebude souèástí námi odesílané emailové komunikace, mùžete  
si ji stáhnou v klientském centru.
Pøihláška na zájmový útvar bude mít dvì strany, prosíme o podepsání obou dvou èástí, druhá 
strana se vìnuje GDPR v souladu s naøízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù.

Online pøihlášení
Pøihlásit se mùžete online na webu DDM. Pokud již jste registrovaní, staèí se pøihlásit                        
do pøihláškového systému DDM (https://nmnm.iddm.cz/). Nechodí-li Vaše dítì na žádný 
kroužek DDM, musíte se nejprve zaregistrovat:
KROK 1 - REGISTRACE UŽIVATELE 
V jednoduchém formuláøi pro registraci uživatele vyplòte svùj platný email, heslo, které           
si vymyslíte, jméno a pøíjmení. Tip pro vás – pokud už v databázi DDM NMNM vaše dìti jsou, 
registrujte se na tu mailovou adresu, kterou známe. Další práce pak pro vás bude jednodušší! 
Poté vám na váš email pøijde zpráva s tzv. validaèním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa 
je skuteènì vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem online centru a mùžete pokraèovat          
v dalších krocích. 
KROK 2 - AKTUALIZACE ÚDAJÙ ÚÈASTNÍKÙ nebo ZADÁNÍ NOVÝCH ÚÈASTNÍKÙ 
Jestliže už k nám nìkteré vaše dìti chodily, uvidíte je na úvodní obrazovce v tzv. pøehledu 
úèastníkù. Prosíme, aktualizujte jejich údaje (adresy, telefony, zdravotní pojiš°ovnu, školu, 
informace o zdravotním stavu…) Tip pro vás – jste-li pøesvìdèeni, že byste zde svoje dìti mìli 
vidìt a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme vaši aktuální emailovou adresu – v takovém 
pøípadì systém dìti nedokáže k vaší registraci pøiøadit. Kontaktujte prosím DDM, abychom     
to dali do poøádku. Pøijmìte prosím s pochopením, že budeme potøebovat ovìøení, že jde 
skuteènì o vaše dìti  a nemùžeme proto tuto operaci provést telefonicky. Jste-li noví zájemci 
(nebo máte další dìti, které ještì registrované nejsou), kliknutím na tlaèítko „nový úèastník“ 
mùžete do naší databáze zapsat další osobu. 
KROK 3 - VÝBÌR KROUŽKU 
Pro pøihlášení v menu vyberte položku kroužky. Zobrazí se vám pøehled všech kroužkù,        
na které je možné se pøihlásit online. Výbìr mùžete zúžit pomocí filtrù v pravé èásti obrazovky. 
Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace o nìm. Pod tìmito informacemi 
najdete pøehled všech úèastníkù spojených s vaším úètem – staèí pouze kliknout na tlaèítko 
pro pøihlášení u nìkterého z nich.
KROK 4 - PØIHLÁŠKA 
Nyní už zadáváte pøedbìžnou pøihlášku do kroužku. Vyberte prosím, zda chcete platit           
na pololetí nebo na celý rok-pokud to sytém nabízí. Dále vyberte, zda bude vaše dítì po 
skonèení kroužku odcházet samostatnì nebo v doprovodu (platí pro dìti). Vyplòte 
odpovídající typ školy (pøípadnì podle okolností pøedškolní dítì èi nestudující-dospìlý). V 
dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím zaktualizujte. Nìkteré jsou 
povinné, jiné mohou být nepøístupné (nepotøebujeme je). Závisí to na typu školy a vìku 
úèastníka a také typu èinnosti, na kterou se hlásíte. V dalším kroku vás prosíme o udìlení 
souhlasù se zpracováním údajù, jsou-li potøebné a také o potvrzení seznámení s podmínkami 
úèasti. Kliknutím na tlaèítko „pøihlásit“ odešlete celou pøihlášku do našeho systému.

WWW.DDM.NMNM.CZ
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Po úspěšném 9. ročníku organizátoři přináší 
ještě lepší, historicky největší a navíc letos ku-
latý ročník – 10. ROCKOVÝ MAJÁLES. Dva 
dny plné 18 nejlepších českých rockových kapel, 
zábavy, jídla, pití, piva a pohody – předposlední 
zářijový víkend – od pátku 18. září do soboty 
19.  září  2020, na prosluněné travnaté ploše 
sportovního oválu za Lužánkami v Bystřici nad 
Pern štejnem, tedy v oblasti, kde žila obrovská, 
silná a divoká zvířata – mystičtí zubři – ke kterým 
se festival hlásí názvem „ZUBŘÍ ZEMĚ“.

„Už za dva měsíce začínáme, a  věříme, že 
spoustě našim fanouškům se posledních našich 
devět ročníků líbilo, teď je na čase se společně 
opět sejít, a UDĚLAT NA VYSOČINĚ POŘÁD-
NÉ ROCKOVÉ PEKLO…“, říkají jedním hla-
sem organizátoři, a přidávají: „…díky za každého 
z Vás, kdo podpoří svojí účastí DVOUDENNÍ 
NADUPANÝ ROCKOVÝ LINE-UP, protože je 
co oslavovat, vyrostli jsme v jednu ze tří největ-
ších open-air rockových akcií na Vysočině, avšak 
zároveň v jednu z úplně nejlevnějších v celé ČR!“

INFORMACE O PŘEDPRODEJI: Některé 
druhy VIP vstupenek na sobotu jsou již nyní 
vyprodány, ale dvoudenní permanentky a jed-
nodenní sobotní vstupy jsou ještě v celkovém 
počtu cca 100 kusů k dispozici, proto doporu-
čujeme všem neotálet s nákupem! Dostupných 
je také 35 kusů VIP vstupenek na sobotu.

LETOŠNÍ NOVINKOU jsou  VIP samostatné 
vstupenky a VIP skupinové vstupenky s mnohými 

Přeložený podzimní 10. ROCKOVÝ MAJÁLES 
ještě lepší, větší a přitom levnější !

skvělými výhodami, hodnotnými dárky a festi-
valovými vouchery, a také VIP parkovací karty! 
U  vyhledávaných festivalových VIP PÁRTY 
STANŮ jste chráněni před intenzivními sluneč-
ními paprsky a zároveň nezmoknete při přeháň-
ce, doceníte vlastní sezení s vlastním chlazeným 
výčepem a sudem piva Chotěboř v ceně!

Letos je možnost také ušetřit! Stačí, když se 
stanete ČLENEM MAJÁLESOVÉHO KLUBU
a každoročně můžete čerpat výrazné slevy v před-
prodeji na festivalové vstupenky a další benefi ty! 
Více informací najdete na webových stránkách 
festivalu. Registrace i samotné klubové členství 
jsou bezplatné! 

web: www.rockovymajales.cz
fb: www.facebook.com/rockovymajales
předprodej: www.ticketlive.cz

PÁTEK 18. 9. 2020
Vstup: 14.30 hodin, start: 15.00 hodin

Line-up:
BC BROTHERS
HEADFIRE
D.O.P.
RIMORTIS
KOMUNÁL
TITANIC
VITACIT
MILOŠ DODO DOLEŽAL
After party „HARD&HEAVY“ v XXL párty stanu

SOBOTA 19. 9. 2020
Vstup: 10.30 hodin, start: 11.00 hodin 
Moderátor: Jakub Kohák

Line-up:
METALLICA revival
EUFORY /SK/
INSANIA
ALKEHOL
HAND GRENADE
TH!S s Vojtou Kotkem
DOGA
ARAKAIN
TRAUTENBERK
KABÁT revival
After party „HARD&HEAVY“ v XXL párty stanu
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Užijte si pěkné léto 

Přijďte si pro krásné 
a kvalitní sluneční brýle

Optika Petříkovi
Vratislavovo nám. 9 • Nové Město na Moravě

Pondělí - Pátek  8,00-17,00 • Sobota  8,30- 11,00
Tel. 604 126 356 a na Fcb

20
20

20
21

MÁME
 VŠE...

ŠKOLNÍ 
POTŘEBY

ŠKOLNÍ DIÁŘE
AKTOVKY A PENÁLY

Své poptávky 
na plošnou inzerci 
zasílejte na e-mail: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 

tel.: 607 175 673.
Uzávěrka 
dalšího 
vydání je 14. srpna. 
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lenka.madericova@realsantreal.cz

733 679 932


Specialista pro tento region
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ŠKODA

FABIA
za 255 000 Kč

Ilustrativní fotografie

MODEL ŠKODA FABIA JEŠTĚ VÝHODNĚJI! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu   
ŠKODA FABIA: 4,5–4,8 l/100 km, 102–109 g/km

Vyberte si z naší široké nabídky skladových vozů ŠKODA FABIA s benzinovými přeplňovanými motory TSI. 
Cenové zvýhodnění min. 50 000 Kč při nákupu v hotovosti. 

Navštivte nás a zjistěte více o této nabídce. 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ... s.r.o. 
Nádražní 67 
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303 
www.auto-auto.cz  
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srpen kultura Fotosoutěž „Jak tráví léto knížky“ Městská knihovna

srpen výstava Hybohledy a dřevoryty Pavla Macka – interaktivní výstava Horácké muzeum

srpen výstava Výstava výtvarného oboru ZUŠ Horácké muzeum

srpen dílna Letní dílnička – kouzelná záložka   Městská knihovna

srpen výstava Ptáci v krajině Městská knihovna

srpen výstava Rok ve škole – Základní škola a Praktická škola, Malá 154 Městská knihovna - chodba

srpen výstava Hybohledy a dřevoryty Pavla Macka - interaktivní výstava Horácké muzeum

srpen výstava Nejen krajinami Horácká galerie

srpen výstava Arnošt Košík (13. 5. 1920 – 6. 1. 1990) Horácká galerie

srpen výstava Současná sklářská tvorba na Žďársku Horácká galerie

srpen výstava 3 + 3 = grafická tvorba 6 výtvarníků Horácká galerie

srpen výstava Malujeme sklem na hrnky Horácká galerie

1.8. 8:00 trh Farmářský trh  (doprovodný program 9:00 – 12:00 – hraje kapela TataBand) Vratislavovo nám., park

5.8. 21:00 letní kino Letní kino HG: Extase (1932) Horácká galerie

6.8. 21:00 letní kino Kino s KineDokem: Getto´ Balboa Horácká galerie

7.8. 21:00 letní kino Letní kino HG: Kouř (1990) Horácká galerie

13.8. 21:00 letní kino Letní kino s KineDokem: Skutok sa stal Horácká galerie

14.8. 20:00 koncert Koncert kapely Kosmonopol K Club, Tyršova 1001

15.8. 8:00 trh
Farmářský trh (doprovodný program: workshop Stanislava Juhase – píšťalka z bezové 
větvičky)

Vratislavovo nám., park

15.-16.8. 8:00 sport Vysočina Arena Tour – Kolo pro život Vysočina Arena

15.-16.8. 8:00 výstava Horácká výstava drobného zvířectva
areál výstaviště za vlakovým 
nádražím

16.8. 9:00 pouť Pouť na kostelíčku katolický hřbitov

17.-23.8. sport Světový den energy drinků – přijďte si zasportovat a dostanete energy drink zdarma Městské lázně

20.8. 21:00 letní kino Letní kino s KineDokem: Paláce pro lidi Horácká galerie

21.8. 17:00 kultura Kýta v Káčku K Club, Tyršova 1001

23.8. 16:00 letní kino HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica pro Domácí hospic Vysočina Horácká galerie

25.8. 16:00 kultura LiStOVáNí: Šmodrcha – představení pro děti K Club, Tyršova 1001

25.8. 16:00 kultura LiStOVáNí: Fotbalové deníky K Club, Tyršova 1001

26.8. 19:00 kultura Chytrý kvíz kulturní dům

27.8. 21:00 letní kino Letní kino s KineDokem: Děkujeme za déšť Horácká galerie

28.8. 18:30 kultura LiStOVáNí: Nejlepší kniha o fake news K Club, Tyršova 1001

29.8. 8:00 kultura Slavnosti medu Vratislavovo nám.

29.8. 8:00 trh
Farmářský trh – současně probíhají Slavnosti medu, těšit se můžete na Dřevěné diva-
dlo Jana Hrubce, včelařský workshop mladých Žihadel ze ZŠ Bobrová a na akordeon 
zahraje Martin Obr

Vratislavovo nám., park

29.8. 13:00 kultura Dětský den SDH Slavkovice Slavkovice, hřiště

30.8. 17:00 letní kino Soirée pro klavír a varhany Horácká galerie

Změna programu vyhrazena. Termíny a časy se mohou měnit. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
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